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New employee
Sigve Hortemo Sæther
Research fellow (PhD-student) in the Algorithms group

Defence
Mostofa Ali Patwary will defend his thesis on Friday 26
August at 12.15
Title of thesis: Parallel Graph Algorithms for
Combinatorial Scientific Computing
Place: Store auditorium, Høyteknologisenteret

Vacant positions
Research fellow (PhD student) in bioinformatics
Deadline: 25 August
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=76621
Postdoctoral fellow in bioinformatics
Deadline: 5 September
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=76997

University cabins – fall 2011
It is now possible to send in online application for summer holidays in U-heimen,
Ottesheimen, Butten and Tingviken (16. Oct 11 – 1 Jan 12).
Application forms and information about the cabins are on the intranet under the link
"Application for UiB welfare cabins. It is only possible to apply for the whole week,
from Sunday to Sunday.
Information and prices:
http://www.uib.no/eia/en/field-of-work/welfare-cabins (English)
http://www.uib.no/eia/arbeidsfelt/velferdshyttene (norsk)
The application deadline is 15 September

Downtime and instability on the phone systems
The UiB IT Dept will be upgrading all landline phone systems in August and
September 2011. See more information here:
http://org.uib.no/iinytt/links-host11/Phone.pdf

FunderFinder August
New FunderFinder is available here: http://org.uib.no/iinytt/links-host11/FFAug.pdf

For new employees: Introductory seminar
We would like to invite all new employees at the university to an introduction seminar
(in English). In the seminar we want to give you some information about the
university and about your rights and possibilities as an employee here.
The seminar will take place September 14, 2011, registration and coffee from 08:45.
Location: room 3.43, 3.etage, at Christiegate 18 (same building as the salary office).
See preliminary programme and register for the seminar before September 12 at:
https://skjema.app.uib.no/introductionseminar
Best regards,
Signe Knappskog, International Staff Services, Department of Human Resources
+47 55 58 93 73

Semester start party
We want to gather everyone that wants for an informal semester start party on Friday
the 26.th of August at the lunch room on the 4th floor. From 7 pm, but you can come
whenever you want. We will probably go to town some time before midnight depending on what people want.
We will buy snacks and some refreshments, but feel free to bring the latter on your
own as well. Hope to see you there!
Greetings, Steinar, Åsmund and Ida

Web pages: New contact person
Atle Loneland will be responsible for the web pages in the fall term 2011. Atle’s office
is next to the lunch room in 4th floor. You can contact him on: Atle.Loneland@uni.no

Informasjon om undervisningsrom
IT-avdelingen har distribuert en informasjonsbrosjyre om undervisningsrommene ved
UiB. Informasjonen er også tilgjengelig på følgende side (på norsk):
https://it.uib.no/Informasjon_til_forelesere?kerberos_ithjelp_done=1

Opptakstall høsten 2011
MN-fakultetet har valgt å tilby alle kvalifiserte søkere plass på våre
bachelorprogrammer, så vi må forvente en stor strøm studenter i høst. På
datateknologi ble det blant annet tilbudt plass til dobbelt så mange studenter vi har
berammet med.
En del av dere som skal undervise i høst, må derfor belage dere på å skifte
undervisningsrom siden det ikke blir plass på HiB.
Tall:
Studieprogram
Datateknologi
Datavitenskap
IMØ

Studieplasser
50
20
20

Antall tilbud gitt
98
19
16

Ja-svar 2011
75
16
15

Poenggrenser
Alle kom inn
Alle kom inn
Alle kom inn

Ved UiO, NTNU og Høgskolen i Bergen har de valgt å sette tak på antall studenter,
så der er det fremdeles poenggrenser for opptak. Informasjonsvitenskap på UiB har
også fått et øvre tak og poenggrenser.
Oversikt over søkertall finnes her:
http://www.samordnaopptak.no/tall/2011/hoved/tilbud_per_plass
Poenggrenser, landsbasis:
http://www.samordnaopptak.no/arkiv/statistikk/11/poenggrenser_hoved_11.htm

Informasjon om fargekodesystemet
(gjelder dere som er involvert i undervisningen)
Flere har på nytt etterlyst informasjon om fargekodesystemet ved MN-fakultetet.
Her er de viktigste punktene:
- For at en skal unngå kollisjoner i undervisning, innlevering og eksamen mellom
emner som er vanlig å ta i samme semester, har fakultetet sammen med instituttene
tilrettelagt deler av undervisningen etter et fargekodesystem. Dette er nok kjent for de
fleste i forhold til oppsett av timeplanen. Fargene angir når et emne kan ha
undervisning i fellesaktiviteter, og sørger dermed for at emner av ulik farge ikke har
undervisning på samme tid.
- Men, det som kanskje ikke er like kjent er at systemet også angir når det kan legges
inn ekstra arbeidsbelastning slik som innleveringer og midtsemestereksamen.
Dermed spres arbeidsbelastningen for studentene, og en unngår at innleveringer
eller eksamen legges til samme dag.
Alle undervisere anbefales derfor å sjekke ut om kurset dere skal undervise er
fargekodet (1), og i så fall hvilke perioder og dager dere bør legge innleveringer til
(2):

1) Oversikt over fargekodede emner:
http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/fargekodesystemet-paa-mnfakultet/oversikt-over-emner
2) Oversikt over innleverings- og eksamensdager for fargekodede emner høsten
2011: http://www.uib.no/filearchive/innlevering_eksamen-h11.pdf

Ta gjerne kontakt med Steinar hvis du har spørsmål.

Rehabilitering av uteområder, RFB
I løpet av de tre neste årene vil uteområdene rundt Realfagbygget rehabiliteres.
Rehabiliteringen vil foregå fra 1. september 2011 - 30. november 2013 med avbrekk i
eksamensperiodene juni og desember, samt vinterperioden januar-april.
Første del vil bli rehabilitert i perioden 1. september - 30. november 2011.
Områdene det gjelder vil bli avsperret i rehabiliteringsperioden og inn-/utgang i
sørenden av Realfagbygget vil også stenges. Se oversiktekart over arbeidsområdene
her: http://org.uib.no/iinytt/links-host11/RFB.pdf

Byvandring
Velferdsutvalget tilbyr byvandring med jo Gjerstad 15. september.
Påmelding og informasjon: https://skjema.app.uib.no/byvandring

Seminar om rekruttering
MN-fakultetet skal arrangere et seminar om rekruttering 7. september. Målgruppen
er instituttledere og andre utdanningsledere/programstyreledere og
programstyremedlemmer, studenter i ulike verv, studieadministrasjonen og andre
interesserte. Sted er ikke bestemt.
Forløpig skisse til program:
09:00 - 09:10 Innledning
09:10 - 09:30 Informasjon/orientering om sentrale rekrutteringstiltak (Fra
Studieadministrativ avdeling)
09:30 - 09: 50 Eksempler på rekrutteringstiltak fra noen av våre egne institutt
09:50 - 10:00 Pause
10:00 - 10:20 Hva er situasjonen for rekruttering til fakultetet og til MNT-fagene?
10: 20 - 10:40 Hva vil fakultetet med rekrutteringsarbeidet? (dekanatet)
10:40 - 11:30 Diskusjon
11:30 - 12:00 Lunsj
Mer informasjon om programmet kommer, ta kontakt med Ida hvis du er interessert.

